
 

 

AMR 2019 - My pracujemy dla twojego srodowiska pracy (BHP)  

 

Takie haslo ma rok 2019, ktory ma byc nie tylko 

haslem ale dzialaniami, ktore maja sie przyczynic 

do poprawy BHP na miejscach pracy i wspolnym 

wsparciu reperezentanta BHP zwanego w skrocie 

po dunsku AMR. To zadanie wyznaczyly wspolnie 

federacje zwiazkowe nalezace do LO i FTF, a dzis juz 

wspolnej organizacji ktora nazywa sie FH. 

Reprezentant AMR reprezentuje pracownikow na 

miesjcu pracy i dziala we wspolpracy z pracodawca 

o jak najlepsze BHP i przestrzeganie Prawa BHP. 

Reprezentant musi byc wybrany. Wybierany jest  

 

przez pracownikow w wolnych wyborach na okres 

2 lat oraz chroniony prawem, miedzy innymi przed 

zwolnieniem z pracy. AMR wybiera sie na miejscach 

pracy gdzie jest conajmniej 10 pracownikow. Na 

tymczasowych miejscach pracy i zmieniajacych 

miejsce takich jak w budownictwie gdzie praca jest 

prowadzona powyzej 14 dni mozna wybierac AMR 

gdzie jest conajmnie 5 pracownikow. Podane 

prawa wyboru to zasady Prawa BHP, ale zawsze jest 

mozliwosc w porozumieniu z pracodawca 

dokonanie innych zasad, byle nie byly gorsze niz te 
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regulowane prawem. AMR musi przejsc 

obligatoryjne szkolenie i dodatkowe w okresie 2 lat 

wyboru. Nalezy pamietac o zameldowaniu wyboru 

AMR do oddzialu swojego zwiazku. Codzienne  

dzialania AMR na miejscu pracy jest pelno platne, 

tzn. ze np. czas poswiecony na spotkania czy 

codzienna runde BHP na miejscu pracy jest 

pokrywane przez pracodawce jak normalna pensja 

ktora zarabia AMR. AMR codzienne dzialania 

wymagaja wiedzy, odwagi i zdolnosci do 

wspolpracy oraz wsparcia kolegow i kolezanek. W 

ciagu calego 2019 roku beda prowadzone dzialania 

i akcje w celu wzmocnienia AMR. Jesli nie ma AMR 

w waszych firmach to postarajcie sie o to, aby go 

jak najszybciej wybrac, oddzial zwiazku pomoze 

wam w tym. Jesli nie znacie AMR w waszych 

firmach to zapytajcie kolegow, kto nim jest lub 

zapytajcie w lokalnym oddziale zwiazku. Ze strony 

Polskiego Klubu Zwiazkowego mamy szczegolny 

apel do was abyscie postarali sie o wsparcie AMR 

na miejscach pracy. On jest gwarantem zdrowego i 

bezpiecznego BHP, ktore tak czesto jest zle na 

miejscach pracy gdzie wlasnie my Polacy 

wykonujemy codzienna ciezka prace.  

 
Nowy przewodniczacy Federacji Malarzy  
Martin B. Hansen zostal wybrany nowym 

przewodniczacym Federacji Malarzy w Danii. 

Martin powiedzial na kongresie w dniu wyborow: - 

To jest ciezki dzien, a ostatni okres czasu byl bardzo 

trudny, ktory odnosi sie do ostatnich miesiecy 

niepokoju i niezgodnosci w zwiazku z wyborem 

przewodniczacego zwiazku. – Ja bylem zmuszony 

do podjecia decyzji, aby poprowadzic nas razem w 

przyszlosc. Nowy przewodniczacy pracowal 

wczesniej na stanowisku sekretarza federacji 

poprzez co posiada on doswiadczenie pracy na 

szczeblu centralnym zwiazkow zawodowych 

malarzy. 

Serdeczne podziekowania dla naszego 

wspanialego rodaka  

Kamila Wilczka, pilkarza 

zespolu Brøndby i reprezentacji 

za udzial w spotkaniu Polskiego 

Klubu Zwiazkowego przy BFS, 

ktore przebieglo w bardzo 

“rodzinnej atmosferze”. 

Podczas wywiadu Kamil 

powiedzial:  

- Jestem czlonkiem zwiazku 

zawodowego pilkarzy Spillerforeningen, ktory 

wspomga nas pilkarzy i reprezentuje w sprawach z 

naszymi pracodawcami; - Jest wazne aby trzymac 

sie razem na miejscach pracy, bo bez tego jest 

trudno osiagnac dobre rezultaty; - Jestem pelen 

podziwu dla Was moich rodakow w Danii, ze tak 

swietnie radzicie sobie. 

 
Zwiazki zawodowe wzmacniaja swoja 
pozycje!  
Federacja LO i Federacja FTF w dniu 1.stycznia 2019 

polacza sie w nowa wspolna federacje, ktora bedzie 

nazywac sie ”Fagbevægelsens Hovedorganisation”, 

w skrocie FH. Nowa Federacja FH, bedzie 

reprezentowala 80 organizacji zwiakowych i okolo 

1,4 miliona czlonkow (Dania ma ok. 5,5 miliona 

mieszkancow). Aktualna przewodniczca LO, Lizette 

Risgaard bedzie przewodniczacym FH. A ona sama 

mowi ze:  

- Zwiazki wzmocnia swoja pozycje, a nowa 

federacja bedzie silnym oraz wspolnym glosem dla 

tak wielu pracownikow zatrudnionych na 

prywatnym i panstwowym rynku pracy. 

Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: Robert Olejnik: e-mail rpl@def.dk , mobil: +45 
22 79 89 60; Agnieszka Kluczyk: e-mail: agnieszka.kluczyk@batkartellet.dk, mobil: + 45 23  45 75 34; 
Polski Klub Zwiazkowy: www.bygsam.dk  (szukaj Polski Kolega); Facebook: Polski Klub Zwiazkowy; 
Adres: Tikøbgade 9, 2200 København N / obok stacji Nørrebro, darmowy parking w podworku.  
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